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HoofdstukHoofdstuk 5 

Leerplannen n 

1.. Leerdoelen 

Eenn vak wordt op school onderwezen omdat de leerling geacht wordt er het 
nodigee van op te steken. Wat er geleerd kan worden bij de diverse 
schoolvakkenn is al ruim een eeuw onderwerp van onderzoek. Vanaf het mo-
mentt dat was aangetoond dat er slechts in vrijwel identieke situaties sprake 
wass van overdracht van kennis, werd het leerplan wetenschappelijk en poli-
tiekk een belangrijk onderwerp. De ontwikkeling begin deze eeuw om door 
middell  van toetsen kennis te meten, leidde tot de koppeling van leerdoelen 
aann toetsen. De toets werd toegepast als 'objectief meetinstrument om 
leereffectenn te kwantificeren. 

Vanuitt deze visie werd veel onderzoek gedaan op het gebied van het con-
struerenn van curriculummodellen. De taxonomie van doelstellingen, ontwik-
keldd door Benjamin Bloom c.s.'. deelde doelstellingen in naar drie domei-
nenn van gedrag: cognitief, affectief en sensomotorisch. 

Niett alle onderwijskundigen ondersteunden deze kwantitatieve benade-
ringg van curriculumplanning. Elliot Eisner combineerde zijn kunstzinnige 
interessee hij volgde een opleiding in de beeldende kunsten en werkte als 
schilderr - met zijn latere opleiding in de sociale wetenschappen en zijn 
werkk als onderwijspsycholoog en filosoof. Hij benadrukte het belang van de 
kwaliteitt van het leren en stelde dat exact beschreven doelstellingen een 
verschralingg van het onderwijs betekenen. Hij stelde voor doelstellingen een 
openn einde te geven waardoor het individuele leerproces meer kans zou krij-
gen.22 Deze "expressieve leerdoelen', zoals Eisner ze noemt, dienen te wor-
denn beoordeeld, al kunnen ze niet worden getoetst. 
Aangezienn het in gebruik zijnde toetsinstrument slechts zeer kleine, exact 
geformuleerdee leereenheden kan meten, zijn vakken met kwantitatieve 

(II  ) Kamp. YIa\ van der 1^80. p. 15. 

(2)) Eisner. Elliot W.. Educational Objectives: Help or Hindrance', in: the Art of Educational 
Evaluation.. A Personal View, the Falmer Press. 1984 
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leerdoelenn te herkennen aan het aantal, waarbij één leerdoel een aantal sub-
doelenn kan bevatten. Bijvoorbeeld: 

Inn mondelinge en schriftelijke contacten met gebruikers van de doel-
taall kunnen de leerlingen omgangsvormen hanteren die in deze con-
tactenn adequaat zijn. 
Zijj kunnen op gepaste wijze: 

begroetenn en afscheid nemen; 
zichzelff en anderen voorstellen; 
groeten,, felicitaties en goede wensen overbrengen; 
zichh verontschuldigen, bedanken; 
iemandd waarschuwen; 
ietss accepteren en iets weigeren. 

(Kerndoell 22 van Moderne Vreemde Talen, concept Herziene Kern-
doelenn Basisvorming, SLO, 13 november 1996) 

Dee theorie dat het mogelijk is met een redelijke mate van accuratesse te 
voorspellenn wat het effect van onderwijs in een bepaald vak zal zijn en dat 
leerdoelenn geformuleerd dienen te worden in termen van meetbaar gedrag 
zodatt te toetsen is of ze bereikt zijn. wordt nog steeds onderschreven. Met 
namee de toename van het gebruik van toetsen als 'objectief instrument om 
tee meten of de leerling een als voldoende te kwalificeren product aflevert, 
heeftt geleid tot een kwantitatieve interpretatie van leren. 

Onderwijskundigenn met een oog voor de kwaliteit van het leren, noemden 
dee kunstvakken als voorbeeld van vakken met kwalitatieve leerdoelen die 
duss niet getoetst konden en moesten worden.; De drie domeinen werden 
hierdoorr in hun onderzoeken ook gekoppeld aan vakken: cognitief aan de 
toetsbare,, affectief en sensomotorisch aan de niet-toetsbare vakken. 

Dezee beide visies, leerplannen dienen toetsbare leerdoelen te bevatten en de 
kunstvakkenn dienen slechts kwalitatieve leerdoelen te hebben, leidden ook 
inn Nederland tot een onderscheid tussen vakken met kwantificeerbaar geach-
tee leerdoelen, zoals Wiskunde en vakken met kwalitatief geachte leerdoelen, 
zoalss de kunstvakken. 

Inn 1973 werd in het rapport Kunstzinnige Vorming in Neder/and een po-
gingg gedaan heersende doelstellingen in de diverse werkvelden van de 
kunstzinnigee vorming overzichtelijk te ordenen.4 De gesignaleerde doelstel-
lingenn werden in drie categorieën onderverdeeld. 

(3ii  Cisner IM89. p. 32 

I4II  Kunstzinnige \orming in Nederland. NIVOR en Werkgroep 03. Staatsuitgeverij V(ira\enhasie. 
II  ^73 

file:///orming
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a.. Doelstellingen betreffende de ontwikkeling van persoonlijke attitudes en 
vermogenss t.a.v. 
-- esthetische vorming, d.w.z. aandacht voor vormkwaliteiten; 
-- expressie- en waarnemingsvermogen: 
-- technische vaardigheid: 

affectieve,, emotionele ontwikkeling: 
culturelee vorming: 
individueell  plezier: 
redzaamheid: : 
ontwikkelingg van het gevoel opgenomen te zijn in een sociaal ver-
band. . 

b.. Doelstellingen betreffende de ontwikkeling van sociale vermogens en 
attitudes: : 
-- sociale vaardigheid: 

bevorderingg van gezelligheid en gezamenlijke vrijetijdsbesteding: 
-- bevordering van de groepssaamhorigheid. solidariteit. 

c.. Doelstellingen betreffende de ontwikkeling van maatschappijkritisch ver-
mogen: : 

bevorderingg van de maatschappelijke bewustwording. 

Hett onderscheid in drie domeinen van leerdoelen dat Bloom c.s. maakt, 
wordtt bij de kunstzinnige vorming niet aangetroffen. Een werkzame inde-
lingg is de bovengenoemde echter ook niet, zo stellen de onderzoekers, aan-
gezienn een groot aantal doelstellingen buiten het schema vallen, omdat zij 
betrekkingg hebben op alle drie de categorieën. ''Dit zijn b.v. muzische en 
ludischee vorming, ontwikkeling van de creativiteit, de communicatie, de 
flexibiliteit ,, persoonsvorming, 'relativeren eigen bestaan*, zingeving aan de 
wereld,, bewustzijnsverruiming."5 Als belangrijkste te onderzoeken pro-
bleemm op de korte termijn wordt in het rapport de doelstellingenproblema-
tiekk genoemd. 

"Analysee van de doelstellingenproblematiek is dringend noodzakelijk om 
dee volgende redenen: 

dee onduidelijkheid betreffende de aard en doelstelling van de kunstzin-
nigee vorming; veelal worden aan de doelstellingen uit ideologische dan 
well  pragmatische motieven waarden toegekend die weinig op de werke-
lijkheidd gestoeld zijn: het is bijzonder wenselijk de gehanteerde motieven 
tee onderzoeken en te toetsen aan bestaande theorieën: 

-- vanuit een doelstellingenanalyse is het mogelijk te komen tot de ontwik-
kelingg van didactische methoden voorde betreffende werkvelden en sec-
toren: : 

(5)) kunstzinnig \orming in Nedeland. p. I 50 

file:///orming
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-- met behulp van doelstellingenanalyse is het mogelijk de effecten van ac-
tiviteitenn vast te stellen en te komen tot een betrouwbare evaluatie."" 

Hett succes van de gedachte dat objectiviteit in de evaluatie democratiserend 
werkt:: niet de pastoor en de bovenmeester zouden meer beslissen welke ver-
volgopleidingg de juiste was voor de leerling, maar de Cito-toets. kan een 
oorzaakk daarvoor zijn geweest dat aan een leerplanontwikkeling voor de 
'kwalitatievee vakken", en dan met name de kunstvakken, minder aandacht 
werdd besteed. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de eerste officiële 
pogingg een leerplan voor Drama te schrijven plaats vond in het kader van 
hett experiment Middenschool, een experiment waarbij de kwaliteit van het 
lerenn meer op de voorgrond trad. 

Inn de andere vormen van voortgezet onderwijs worstelden de docenten 
mett de verwachting van de schoolleiding dat Drama een aanvulling diende 
tee bieden op de eenzijdig cognitief gerichte leervakken en de verwachting 
vann de leerlingen 'iets" te leren op school. 

Eenn verslag van deze worsteling aan de hand van lesverslagen die ik van 
19722 tot 1988 heb bijgehouden, biedt een beeld dat door onderzoek op drie 
anderee vergelijkbare scholen in die jaren bevestigd wordt. 

2.. Leerplanontwikkeling 

2.11 Wennen 

I9~2 I9~2 

Dee start: 'Je veilig voelen in de groep om te durven experimenteren", pro-
beerdee ik in de eerste jaren te bereiken met uitgebreide kennismaking- en 
socialiseringspelen.. Dat ik niet direct met Drama begon, had te maken met 
dee vooroordelen ten aanzien van het vak; ik meende die eerst te moeten 
overwinnen.. Mede door de slechte berichtgeving erover werd het vak 
geïdentificeerdd met zaken als sensitivity-training of het naspelen van een 
banaann in een moestuin. 

Bijj  deze kennismakingsspelen bood ik van alles aan. behalve drama. Ik 
liett de leerlingen eikaars huis tekenen en daarover praten, ik liet ze 
volksdansen,, ik deed vele gesofisticeerde verjaardagsspelen als moordenaar-
tjee en krantje tik. Ik liet ze zelfs thee zetten en cake eten. 

(6ll  Kunstzinnige vorming in Nederland, p 203.204 
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19"5 19"5 

Naa een paar jaar stapte ik af van deze wijze van wennen en begon direct met 
hett vak dat ze verwachtten te krijgen. De reden daarvoor was dat de kennis-
makingsspelenn niet bleken te helpen om de spelangst te overwinnen. Tel-
kenss als ik ze aan het spelen wilde zetten, kreeg ik vragen als: "wat is het nut 
vann drama eigenlijk?' en "kunnen we niet gewoon een toneelstukje spelen?*. 
Dezee vragen boden nogal eens aanleiding tot eindeloze discussies, waar veel 
lestijdd mee heenging. 

Dee manier van starten die ik vervolgens uitprobeerde, pakte echter ook 
niett effectief uit. Ik wilde de leerlingen direct, zonder gepraat of gespeel, 
aann het werk zetten met oefeningen op het gebied van adem en beweging. 
Dee volgende column geeft een voorbeeld van de wijze waarop die lessen de 
mistt in konden gaan. 

Uit:: Speltribune, april 1983 
Vaakk verloopt zo'n eerste kennismaking prima, maar soms... Neem 
diee keer dat ik direct met actie wilde beginnen. Drama is doen, en 
overr ervaringsleren had ik ook net een boekje gelezen. 
Ikk zou met een 4havo-groep werken. Leeftijden uiteenlopend van nog 
veertienn tot al achttien jaar. De hele week werd er natuurlijk al tegen 
zee aan gepraat over de inhoud en het nut van de diverse vakken; ik 
zouu me direct op de onderlinge kennismaking storten. De uitleg over 
Dramaa moest later komen. 
Goed,, kennismaken zonder ouwehoeren. Daar had ik een prima start 
voor.. Tikkertje met diverse lichaamsonderdelen. Iedereen loopt rond. 
Dee tikker probeert iemand te tikken, daar waar de ander wordt getikt 
moett hij haar rechterhand houden, met de linker probeert hij weer 
eenn ander te tikken op welke plaats dan ook. Lukt dat, dan is hij weer 
los.. Prima spel, ik had het zelf vaak gedaan op diverse werkweken. 
Iedereenn kwam in beweging en in letterlijk contact met elkaar, een 
goedee start voor een ander soort les. 
Daarr kwamen ze binnen. Nou, binnen? Toen ze het lege lokaal za-
genn (ik had vast ruimte gemaakt door stoelen en tafels tegen de muur 
tete schuiven), bleven de eersten in de deuropening staan, waardoor er 
vanzelff een opstopping in de gang ontstond. "Kom gauw binnen", 
nooddenoodde ik ze vriendelijk en toch autoritair. 
Dee jongens {het waren voornamelijk jongens) waren ook de rotsten 
niett en schuifelden het lokaal binnen. Overmoedig geworden door dit 
success voegde ik er aan toe: "en doe meteen je sokken en schoenen 
uit".. Dit om meer lichamelijk contact zonder blauwe plekken mogelijk 
tete maken. Op deze mededeling volgde geen reactie. Had ik onduide-
lijkk gesproken? "Doe gauw je sokken en schoenen uit, dan kunnen 
wee beginnen." "Het is hier toch geen gymnastiek", mompelde er een. 
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Dee enkeling die braaf gehoor gaf aan mijn opdracht hield daar acuut 
meee op. Niemand keek me aan. Iedereen keek gegeneerd voor zich. 
Hett leek wel of ik een oneerbaar voorstel had gedaan. Maar ik was 
jongg en overtuigd van de juistheid van mijn ideeën, dus soepel aan-
passenn aan de groep was er nog niet bij. Die sokken en schoenen 
moestenn en zouden uitgaan. Er ontstond een discussie. Over het 
waarom,, het doel en het nut überhaupt van Dramalessen. Een paar 
begonnenn zich te vervelen. Ik wil wat doen. Gaan we nog iets leuks 
doen?? Doe je schoenen uit dan kunnen we beginnen, hield ik star vol. 
Dee eerste die van gezeur af wilde zijn, kreeg een hele berg grollen 
overr zich heen. Drie leerlingen grepen de smoes aan om de gang op 
tete rennen voor de frisse lucht, het vrindje van de dappere ging naar 
buiten,, de schoenen van zijn kameraad ophalen die het raam uit wa-
renn gegooid. Het is dat ze sterker waren, anders was ik gaan slaan. 
Dee vriendelijke toon was geheel uit mijn stem. "Schoenen uit, alle-
maal!"" Aan die toon waren ze gewend en iedereen gehoorzaamde 
lijdelijk.. Hè, hè! Nu snel de uitleg en dan... Daar ging de bel. On-
gelooflijk!! Vijftig minuten om schoenen en sokken uit te trekken. We 
haddenn precies gedaan wat ik had willen voorkomen. We hadden 
zittenn te praten. De leerlingen hadden met een verbazingwekkende 
vaartt sokken en schoenen weer aan en verdwenen naar buiten. 
"Gaann we de volgende week nou iets DOEN?", vroeg een leerling me 
bijj het weggaan. "Ik vind al dat praten niet leuk. Dat doen we al bij de 
anderee vakken." 

19H0 19H0 

Opp grond van dit soort ervaringen besloot ik het krijgen van plezier in spel 
tott algemeen doel van Drama te bevorderen en te proberen de leerlingen 
overr hun speelangst te krijgen door ze direct aan het werk te zetten. Discus-
siess over het nut van Drama bleef ik voor door een introductieles te geven, 
gebaseerdd op de inleiding die Brian Way schreef bij zijn boek Vorming door 
Drama. . 

Uit:: Speltribune 1983, sept, no.3. 
Inn de loop van de jaren ben ik ertoe gekomen een nieuwe groep iets 
vann dramatische vorming te laten ervaren en dan alle aandacht aan 
kennismakenn te besteden. Die keuze heb ik gemaakt, omdat veel 
mensenn geen idee hebben van het vak, ook al hebben ze het geko-
zen.. Het duurt een paar bijeenkomsten, en dan krijg je de discussie: 
waarr zijn we eigenlijk mee bezig? 
Ikk had iets heel anders verwacht. Wat is de bedoeling van al die spel-
letjes? ? 
Voorall op een school moeten leerlingen niet het gevoel hebben dat 
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zee ingepakt worden, of belazerd. Het duurt te lang voordat ze kritiek 
durvenn te uiten in hun afhankelijke positie. Nu geef ik ze een idee van 
watt ze kunnen verwachten. Klopt dat niet met wat ze meemaken, dan 
kunnenn ze snel protesteren. Maar dan hebben we wel een basis om 
tete discussiëren. 
Ookk voor de groepsvorming vind ik het een goede start wanneer je 
weett wat je als groep te wachten staat. 

Voorr het ervaren van wat Dramatische Vorming kan zijn, vind ik de 
uitlegg erg bruikbaar die Brian Way van drama geeft in zijn boek Deve-
lopmentlopment through Drama. 
Alss ik de groep heb verwelkomd, zeg ik ze dat ik eerst ga proberen 
duidelijkk te maken wat dramatische vorming is, en dan vraag ik: "Wie 
kann vertellen wat een blinde is?" 
Tott nu toe heb ik daar altijd een antwoord op gekregen. Vaak mom-
pelend,, achterdochtig, soms moet ik iemand de vraag gericht stellen, 
maarr het komt eruit: "Een blinde is iemand die niet kan zien". Prima. 
Dann stel ik, dat dit de intellectuele benadering is van het probleem. 
Zonderr uitleg vraag ik dan of iedereen wil proberen met gesloten 
ogenn de deur van het lokaal te bereiken en dan weer terug naar de 
eigenn stoel te komen. Iedereen is waarschijnlijk zo verbluft door deze 
krankzinnigee opdracht dat ze het nog doen ook. Natuurlijk zijn er een 
paarr die de ogen niet of nauwelijks sluiten, maar er zijn er ook die het 
spannendd vinden, en er zijn er die de opdracht heel consciëntieus 
uitvoeren.. Deze oefening geeft me twee aanknopingspunten. Ik leg 
zee uit, dat ze nu een beetje hebben kunnen ervaren wat het is om 
niett te zien. Dat is het wezen van Dramatische Vorming. Door doen 
ietss ervaren. Ik vraag ook wie de opdracht raar vond, of eng, en wie 
daaromm af en toe heeft gekeken. 
Dee reacties geven aanleiding tot een eerste gesprek. Wat is eng? 
Benn je bang om je pijn te doen, of ben je bang voor gek te staan? 
Somss loopt het gesprek uit op een discussie over gehandicapten, die 
kapp ik vriendelijk maar zacht autoritair af. 
Mijnn doel is hen te laten ervaren, dat ze inderdaad nog wel vaker 
gekkee dingen zullen doen, maar dat niemand anders dan deze groep 
hett ziet en dat iedereen in de groep even 'gek' doet. 
Vervolgenss speel ik (niet zo goed) voor, hoe ik een blinde man zou 
nadoen.. "En dat is dan toneelspelen. Ik doe iets voor en jullie als pu-
bliekk moeten dat kunnen herkennen. Dat gaan we niet in de les 
doen." " 
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2.22 Werkplan 

19?19? 5 

Dee opzet voor beginners werd: in de eerste helft van het schooljaar aan de 
handd van diverse dramaoefeningen je eigen mogelijkheden leren kennen , 
enigee eenvoudige spelvaardigheden leren beheersen. In de tweede helft van 
hett schooljaar kiezen waar je verder mee wilt gaan. 

Dee idee die hier achter stak. was dat leerlingen datgene het beste leren 
waarr zij op dat moment behoefte aan hebben. De keuzemogelijkheid was 
dann ook essentieel. Het ontbreken van een landelijk leerplan en landelijke 
eindtermenn bood hiervoor ook ruimte. 

Bovendienn paste het aanbieden van keuzes bij de verwachtingen van de 
schooll  dat Drama een tegenwicht moest bieden tegen de strakke lessen die 
dee leervakken boden. 

Geheell  vrij liet ik de keuzes echter niet. Door scha en schande had ik 
ervarenn dat leerlingen bij een geheel vrije keuze voor 'geheel vrij ' kozen. En 
omdatt ik gekozen had voor binnenschools lesgeven, moest de keuze binnen 
dee schoolse en vakmatige grenzen blijven. 

Diee grenzen waren voor de vakmatige keuze eenvoudig: mijn vakman-
schap.. In het begin bezat ik vakmanschap op het gebied van regie, toneel-
spel,, voordracht, theaterwetenschap en in mindere mate dans. In de loop der 
jarenn heb ik dit vakmanschap ter will e van de keuzemogelijkheden van de 
leerlingenn uitgebreid met eenvoudig grimeren, fotograferen, videotechniek, 
geluidstechniek,, toneelschrijven en mime. 

Dezee bijscholingen werden door menig dramadocent gevolgd. Het 
dramavakbladd Spe/tribune wijdde in juni 1984 een heel nummer aan de mo-
gelijkhedenn van audiovisuele hulpmiddelen voor dramadocenten. 

Dee mogelijkheid voor leerlingen om zelf te kiezen, leverde ook didacti-
schee problemen op. De leerlingen hadden niet de beleefdheid om allemaal 
hetzelfdee leuk te vinden. Dit kon tot gevolg hebben dat een groep inhoude-
lij kk en/of getalsmatig fragmenteerde. Een goede begeleiding van veel groep-
jess zou de hulp vereisen van een assistent, zoals de amanuensis bij het 
natuurwetenschappelijkk onderwijs. Met name als één groep om welke reden 
ookk veel aandacht eiste, was de kans groot dat andere groepen dan de mist 
ingingen. . 

Dee constatering dat leerlingen het niet leuk vinden om iets niet af te krij-
gen,, alsmede mijn groeiend inzicht in de schoolse realiteit (ik mocht in mijn 
handenn knijpen als ik 35 lesweken had. 32 was een normaal aantal), brach-
tenn mij ertoe de keuze steeds strakker te begeleiden. 

Ikk controleerde hoe het werk bij de verschillende groepen opschoot door 
regelmatigg bij een groepje aan te schuiven en te vragen hoe ver ze waren. 
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Ditt was storend voor de leerlingen. In de latere jaren werkten de leerlingen 
mett door mij ontworpen werkbladen waarop ze moesten invullen hoe het 
projectt verliep. 

Ikk verminderde ook het aantal technieken waaruit door een klas gekozen 
mochtt worden. 

Structurelee hulp bood het projectmateriaal dat het LOKV ontwikkelde op 
hett gebied van audiovisuele en beeldende vorming. Soms bevatte dit mate-
riaall  suggesties voor dramatische werkvormen. Ik vond het eenvoudiger het 
projectt geheel te vertalen voor de lessen Drama. 

2.33 Keuzemogelijkheden voor leerlingen 

19721972 Vrije opdrachten 

Inn het begin was de aanpak ongericht. Vanuit de overtuiging dat de school 
reedss te veel beperkingen oplegde aan de fantasie en creativiteit van de leer-
lingen,, gaf ik in de beginjaren zeer vrije opdrachten. Ik sprong bijvoorbeeld 
inn op hun stemming. 

Alss ze binnenkwamen met de mededeling dat ze helemaal, maar dan 
ookk helemaal geen zin hadden, dan gaf ik de opdracht: ga in tweetal-
lenn bij elkaar zitten. A. gaat er duidelijk bij zitten dat hij geen zin heeft. 
B.. mag zelf weten wat hij/zij doet. Hoe je wilt reageren. Speel maar 
uitt en laat het aan de groep zien. 

Dergelijkee opdrachten waren erg goed als uitlaatklep voor de meest 
uiteenlopendee stemmingen, maar zonder speltechnische aanwijzingen lukte 
hett niet alle spelers om zo te gaan zitten dat de stemming duidelijk over-
kwam.. Ook leidden de "spontane* reacties van B. niet vanzelf tot een speel-
baree scène. De lessen Drama hingen van toevalstreffers aan elkaar. 

19751975 Invloed van de docent 

Ikk moest leiding geven, structuur aanbrengen. Ik koos voor thematisch wer-
ken,, gericht op de vorming van de leerlingen. Dit paste bij het opvoedings-
klimaatt van de school, waar Drama geacht werd een bijdrage aan te leveren. 

Diversee publicaties boden materiaal. De stichting Mol, bijvoorbeeld, een 
groepp dramadocenten die in de jaren zeventig lesmateriaal ontwikkelde voor 
lbo-leerlingen.. gebruikte drama als werkvorm, als middel om de leerlingen 
tee vormen. Toen bleek dat de leerlingen behoefte hadden aan seksuele 
voorlichting,, werd een lessenserie voor dit doel ontworpen. Onder de titel 
VrijenVrijen is Meer als je Denkt is de serie ook gepubliceerd. 
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Dee eerste jaren was er sprake van een vrije keuze van thema's. Met enige 
trotss constateerde ik dat de leerlingen altijd acceptabele keuzes maakten. 
Enigee reflectie maakte duidelijk dat ik nooit een volledig vrije keuze 
toestond.. Thema's die de leerlingen suggereerden en die mij niet serieus 
genoegg leken, honoreerde ik in feite niet. Het kwam wel voor dat een niet 
bijzonderr gemotiveerde groep leerlingen als thema 'cafébezoek" koos. of 
'nietsdoen".. Cafébezoek leverde het thema 'vriendschap" op en nietsdoen 
hett thema 'dromen'. 

Ikk werd wat achterdochtig over de vrijheid die ik de leerlingen zou laten. 
Duwdee ik de leerlingen niet in een mij welgevallige richting zonder dat zij. 
doorr gebrek aan vakmatige bekwaamheid, weerwerk konden bieden? Boven-
dienn zijn de leerlingen in het schoolsysteem er op gericht datgene te doen 
watt volgens hen van ze wordt verwacht bij een opdracht. De docent immers 
heeftt de macht leerlingen voldoendes of onvoldoendes te geven. En zelfs bij 
eenn vak dat weinig gezag heeft omdat er geen cijfers worden gegeven, kun-
nenn leerlingen niet zomaar hun school-gedrag veranderen voor één bepaalde 
les. . 

19801980 Vakkennis geeft vrijheid 

Bovengemeldee redenen gaven mij aanleiding om te kiezen voor de vakin-
houdelijkee aanpak. Ik wilde de leerlingen via een strak leerplan zo veel 
vakkenniss bijbrengen dat ze vrijheid van handelen kregen. 

Natuurlijkk moesten de vaardigheden gekoppeld worden aan inhoud, maar 
zelfss daarvoor gaf ik steeds meer gerichte aanwijzingen. De keuze van een 
inhoudd door de leerlingen kon een les gemakkelijk tot een discussiebijeen-
komstt doen verworden. 

Dee vakmatige benadering had grofweg twee lijnen die ik aanvankelijk na 
elkaar,, maar al spoedig door elkaar toepaste: Het leren beheersen van het 
eigenn instrument en het leren dramatiseren. Onder het eigen instrument 
wordtt verstaan de non-verbale expressiemogelijkheden die het menselijk 
lichaamm heeft: mimiek, gebaren, houding, beweging, stemgebruik en de 
combinatiee ervan. Onder dramatiseren wordt verstaan: inhoud volgens dra-
matischee regels ordenen tot een speelbaar geheel. 

Aann taalgebruik besteedde ik slechts aandacht in de vorm van taaiexpres-
sie,, ten behoeve van expressief stemgebruik en als werkvorm bij het 
dramatiseren. . 

2.44 Leerplan 

Doorr deze keuze werd mijn behoefte aan een curriculum met lesmateriaal 
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steedss groter. Het meeste materiaal op dit gebied vond ik in Engeland. In 
Nederlandd werd wel aan leerplanontwikkeling gedaan, maar de SLO had 
gekozenn voor de basisschool. Het feit dat de boeken in het Engels waren 
geschrevenn maakte ze niet geschikt om ze te laten aanschaffen door leerlin-
gen,, dus begon ik de opdrachten klassikaal uit te leggen. Dit werkte niet. Na 
eenn klassikale instructie moest ik de uitleg per groepje herhalen. 

Daaromm vertaalde ik de opdrachten en verstrekte kopieën aan de leerlin-
gen.. Zeker waar het om opdrachten ging die meer dan één les besloegen, 
bleekk dit praktisch. 

Tijdenss een studiereis naar de VS in 1985 ontdekte ik een leerboek Drama 
datt naast theorie en opdrachten ook werkbladen bevatte voor de leerlingen. 
Ditt idee heb ik overgenomen voor mijn lessen. Het uitschrijven van theorie 
enn de daarbij behorende lesopdrachten werkte stimulerend voor het effectie-
verr structureren van mijn lessen. Het aardige daarvan was dat ik er gemak-
kelijkk vanaf kon stappen, afhankelijk van de inbreng van de leerlingen, om-
datt ik altijd de draad weer kon oppakken. De grotere vrijheid die ik de leer-
lingenn wilde geven door een helderder structuur aan te bieden, bleek ook 
voorr de docente op te gaan. 

2.55 Projecten 

Dee opzet van het leerplan bleef door de jaren heen dezelfde: eerst vaardighe-
denn aanbrengen en die vervolgens laten toepassen in projecten. Met projec-
tenn bedoel ik langere tijd bezig zijn met een onderwerp dat ook wordt 
afgesloten.. De keuze voor een onderwerp kon technisch zijn of inhoudelijk. 
Inn feite maakte de keuze niet uit. want bij een technisch onderwerp moest 
eenn inhoud worden gekozen en bij een inhoud een techniek. Had een groep 
geenn bepaalde voorkeur, dan startte ik met de inhoud en liet ze door het in-
vullenn van een enquête een onderwerp kiezen, dit onderwerp improviserend 
uitwerkenn en vervolgens vormgeven in een techniek die ze er bij vonden 
passen.. Deze aanpak leidde er soms toe dat een groep verscheidene technie-
kenn koos. In het begin honoreerde ik. in het kader van de al meer beschreven 
vrijee keuze, praktisch elke keuze. Dit had echter dezelfde gevolgen als die 
welkee ik eerder heb beschreven met betrekking tot beginners: ik kon de be-
geleidingg niet aan en (delen van) projecten kwamen niet af. Bij de gevorder-
denn had ik echter meer mogelijkheden tot overleg. Het maakt verschil of in 
dee groep die een fotoverhaal wil maken een verwoed fotograaf zit of niet. 
Alss het in latere jaren nog eens misliep met de keuzes, omdat ik er meer toe-

|7|| ']armer, f'ran Averett. Basic Drama Projects. Clark Publishing Compam. 1982. 



186 6 l.HI'RPII  ANNCN 

liett dan ik kon begeleiden, dan was het altijd in een groep waar de sfeer niet 
optimaall  was. Eenmaal moest ik werken met een groep 5vwo-leerlingen die 
geenn van allen het vak hadden gekozen, terwijl anderzijds de kiezers voor 
Dramaa droef zaten te timmeren ofte naaien. Dit alles om roosterteclinische 
redenen.. Een vrije keuze leverde hier niets op. In autoritair afgedwongen 
overlegg heb ik toen een programma kunnen maken voor de hele groep dat 
aansloott bij hun beeldende interesse. 

Dee enquête paste ik ook toe wanneer een groep wel wist met welke techniek 
tee werken, maar niet op een thema dacht te kunnen komen. Een aparte plaats 
namenn de groepen in die rond een thema wilden improviseren zonder direct 
naarr een product te streven. 

Inn de loop der jaren stapte ik over van thematisch improviseren op het 
thematischh werken met teksttoneel, indien er bij het thema passend materi-
aall  voorhanden was. 

Thema'ss als vriendschap, liefde, sterven werden wel vaak door leerlingen 
alss interessant genoemd, maar ze lagen toch te dicht op de huid om er se-
rieuss mee om te kunnen gaan. Het uiteindelijke product werd altijd hilarisch. 
Dezee hilariteit bracht kennelijk veiligheid. Eenmaal slechts heeft een klein 
5vwo-groepjee in het eindproduct de serieuze toon behouden. 

Hett duurde enige jaren voor ik dit verschijnsel opmerkte en het duurde 
nogg even voor ik me realiseerde dat dit verschijnsel inherent is aan de 
schoolsituatiee en de leeftijdfase van de leerlingen. 

Dee toneelliteratuur biedt op het gebied van deze thema's enorm veel 
materiaall  en ik ging er dan ook steeds meer toe over om aan de hand van 
teksttoneell  of toneelvoorstellingen te werken. Het laatste leverde organisa-
torischee problemen op. Een toneelvoorstelling is niet altijd voorhanden op 
hett moment datje haar leerplanmatig nodig hebt. Daarom bood ik de laatste 
jarenn ook (en soms zeer dringend) projecten aan rondom een komende voor-
stelling.. Het Publiekstheater en later de Toneelgroep Amsterdam hadden en 
hebbenn dramadocenten in dienst die voor scholen projecten opzetten rond 
eenn voorstelling. 

Omdatt ik de leerlingen niet mocht verplichten om voor eigen geld en bui-
tenn schooltijd een voorstelling te bezoeken, moest ik overredingstactieken 
toepassenn die in strijd waren met mijn principe voor de vrije keuze. 

Waaromm werkt de toneelliteratuur zo goed voor het behandelen van 
bovengenoemdee thema's? De leerlingen kregen weinig Dramalessen. Hun 
speltechniekk werd dus minimaal ontwikkeld. Het vermogen om een rol die 
jee al improviserend neerzet, te zien als een gespeelde rol in een spelsituatie 
enn - daarmee samenhangend het vermogen om de rol die je klasgenoot 
improviserendd neerzet los te koppelen van de persoon en diens omstandighe-
denn werdt nauwelijks ontwikkeld en is in feite afhankelijk van de strakke 
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spelleidingg van de docent. Wordt er echter over intense persoonlijke erva-
ringenn geïmproviseerd, dan wordt er wel erg veel vertrouwen gevraagd van 
dee spelende leerling in de docent en de medeleerlingen. Ook de persoon van 
dee docent speelt hierbij een rol. (Naarmate ik ouder werd. zagen de leerlin-
genn mij meer als moeder en dat vergrootte hun vertrouwen.) Van een door 
eenn ander geschreven toneeltekst staat vast dat jij hem niet hebt bedacht, en 
duss "speel je toneel" als je die rol neerzet. Teksttoneel biedt extra veiligheid 
voorr intieme onderwerpen. Daar komt nog bij dat de kunstenaar het thema 
mett veel meer vakmanschap behandelt dan een leerling dat kan doen. 

Zoo waren er geslaagde voorstellingsprojecten rond Hamlet (Toneelgroep 
Amsterdam).. Ghetto (Toneelgroep de Appel). Om het af te Leren (Toneel-
groepp Centrum) en tekstprojecten rond Een Bruid in de Morgen (Claus). Met 
geslotengesloten Deuren (Sartre), De Kaukasische Kr ij  (kring (Brecht) en Glazen 
SpeelgoedSpeelgoed (Williams). 

2.66 Receptieve vaardigheden 

Vanaff  1983/84 steeg mijn aandacht voor receptieve vaardigheden: bezoek 
aann voorstellingen met de klas, toneelteksten leren lezen, toneelgeschiede-
nis,, theorie. 

Dezee ontwikkeling heeft deels te maken met de ontwikkeling van mijn 
visiee op Drama, deels ook met ontwikkelingen binnen en buiten het onder-
wijs. . 

Err werd onderscheid gemaakt tussen cognitieve en affectieve vakken. 
Dramaa had een aanvullende taak op school, het vak diende tegenwicht te 
biedenn tegen de leervakken. Daarom moesten de lessen Drama bestaan uit 
productievee activiteiten, uit zelf doen. De leerlingen mochten zich dus best 
mett een toneeltekst bezighouden, als zij er zelf maar iets anders van maak-
ten.. Bovendien beheerste ik de techniek niet om de leerlingen naar aanlei-
dingg van toneelteksten te laten improviseren. Een andere reden was dat ik 
toneeltekstenn indertijd ook te zeer vrijheidbeperkend vond voor de leerlin-
gen. . 

Duss besteedde ik meer aandacht aan vrije improvisaties. Mijn aandacht 
wass meer gericht op de persoonlijke receptie het waarnemen van de omge-
vingg en die waarnemingen zelf vormgeven op de leerling als expressief 
kunstenaar,, dan op de receptie van kunst. 

Dezee houding veranderde in de loop van de jaren. De toneelkunst als ba-
sis/voedingsbodemm voor de lessen Drama werd steeds belangrijker voor mij. 
Vann invloed hierop waren de studies van Richard Courtney die plaatsbepa-
lingenn aangaf van drama en toneel als basis voor een leerplan. (Zie zijn defi-
nitiee in hoofdstuk twee) Daarnaast zette hij duidelijk uiteen in hoeverre di-
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\ersee drama-activiteiten pasten bij de diverse leeftijden van leerlingen. 
Courtneyy schetst een doorlopend leerplan Drama voor basis- en voortgezet 
onderwijs.. Als basis voor dit leerplan neemt hij de leeftijd van de leerlingen 
alss uitgangspunt. 
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FiguurFiguur 19 (Courtney 1980, p. 82) 

Hoewell  ik werkte met leerlingen die niet eerder Drama hadden gevolgd, an-
derss dan wat Courtney veronderstelt in zijn opzet, kon ik niet om het feit 
heenn dat ze qua leeftijd toe waren aan kunst. Kunst, zo was mijn overtui-
ging,, moet net als wetenschap geleerd worden. Vergroting van kennis kan 
hett genot van kunst en wetenschap bevorderen. 

Ikk begon leerlingen aandachtpunten aan te reiken als ze een voorstelling 
gingenn zien. Die aandachtpunten waren globaal: let op het decor, de kleding, 
hett spel. Ik liet ze verslagen schrijven van die voorstellingen met verwij-
zingenn naar die aandachtspunten. Deze aanpak bleek te globaal te zijn. De 
leerlingenn gaven slechts cijfers: "het decor was wel aardig", "de kleding was 
nietss bijzonders". Daarom begon ik meer les te geven ter voorbereiding van 
eenn voorstelling, of als dat toevallig kon. liet ik lessen geven. Zo had ik een 
schooljaarr de mogelijkheid om een lichttechnicus van de toneelgroep 
Amsterdamm lessen over de toneelwerking van licht te laten geven. De afwe-
zigheidd van een eindexamenprogramma stelde mij in staat van deze moge-
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lijkheidd gebruik te maken. Ik gaf instructie over verschillende onderdelen, 
enkelee moesten de leerlingen verplicht als aandachtpunt bij de voorstelling 
nemenn (thema, stijl), andere konden ze kiezen. Deze aanpak werkte uitste-
kend.. Voor deze vaardigheden maakte ik ook zelf lessen met werkopdrach-
ten. . 

THEATRALEE VORMGEVING 
enscenering g 

Opdracht: : 
Kiess een scène uit het stuk en bedenk daar de enscenering voor. 
Doee dat door drie belangrijke stukjes tekst (hooguit twee regels) uit te 
kiezen,, waarbij jij denkt dat er iets moet veranderen in de positie van 
dee personages op het toneel. 
Schrijff de gekozen teksten onder de schema's. 
Vervolgenss gebruik je de 6 schema's om je enscenering in te teke-
nen. . 
Geeff bij elke enscenering die je hebt bedacht je motivering. 

Motivering: : 

Dee receptieve vaardigheden in de klas kon ik de eerste jaren slechts met au-
ditieff  materiaal - geluidopnames van toneelvoorstellingen - aanbrengen. De 
filmopnamenn die in het toneelmuseum aanwezig waren, vereisten de huur 
vann een apparaat, wat duur was. bovendien worden vele opnames niet uitge-
leendd wegens de diverse rechten die er op rusten. Vanaf het moment dat de 
schooll  beschikte over videoapparatuur maakte ik voor de receptieve vaardig-
hedenn steeds meer gebruik van videomateriaal dat ik stal van de televisie 
omdatt er geen officiële weg was om ze te bemachtigen. Of ze waren slechts 
tee koop en dus onbetaalbaar binnen mijn Dramabudget, of. en dat was 
meestall  het geval, ze mochten niet verspreid worden. 

Ditt alles was de reden dat ik mij zeer beijverd heb voor het Heijermans-
projectt in 1989. Dankzij de inspanningen van producer Paul Muller werd in 
19888 voor het eerst de combinatie toneelvoorstellin«-televisiere«istratie «e-
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maakt.. Eenakters werden als pauzetoneel gespeeld in de stadsschouwburg 
vann Amsterdam en vervolgens door dezelfde regisseur opgenomen voor tele-
visie.. De regisseurs moesten beide technieken beheersen. In een uniek sa-
menwerkingsprojectt werd voor het Heijermans-project in 1989 samenge-
werktt door de producent, de NOS. het Toneelmuseum, het Letterkundig 
Museum.. Bulkboek en het LOKV. Dat het LOKV meedeed was een gevolg 
vann mijn actie om bij deze televisieregistraties van de voorstellingen van 
Heijermanss lesmateriaal te maken. Door tijdig organiseren was het nu moge-
lij kk voor de scholen om lesmateriaal en officiële videobanden te bestellen. 

3.. Leerplanontwikkeling op andere scholen 

Scholenn die bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 besloten Drama 
alss keuzevak aan te bieden, dienden een leerplan te overleggen aan de 
Inspectiee van het Onderwijs. Het opstellen van zo'n leerplan gebeurde door 
dee betreffende docent Drama, waarbij de persoonlijke visie van de docent 
vanzelfsprekendd de hoofdrol vervulde en het pedagogisch klimaat van de 
schooll  werd verdisconteerd. 

Inn 1982 werd een drietal praktijkvoorbeelden van Drama op scholen voor 
havoo en vwo8 gepubliceerd. Deze drie scholen hadden net zoals de school 
waarr ik werktee een christelijke of katholieke signatuur. Die beschrijvingen, 
ofschoonn veel beknopter, vertonen grote gelijkenis met mijn beschrijving 
vann leerplanontwikkeling. 

Hett vak Drama werd de school binnengehaald als hulpmiddel bij de be-
geleidingg van leerlingen, een bijdrage aan de persoonlijkheidsvorming van 
dee leerlingen en aan de bevordering van de creativiteit. Afhankelijk van de 
visiee van de school werd het vak in brug- en tweede klassen gegeven als 
aanvullingg op of in plaats van studielessen, of in de voor- en eindexamen-
klassenn als aanvulling op de leervakken. 

Dee docenten begonnen in de jaren zeventig met een niet-gestructureerde 
aanpak,, een enkeling met sensitivity-achtige activiteiten, om in de loop der 
jarenn steeds meer gestructureerd te gaan werken. Keuzemogelijkheden voor 
dee leerlingen bleven, na een start waarin basisvaardigheden werden aange-
bracht,, echter belangrijk. Soms konden de leerlingen thema's kiezen, soms 
ookk vaardigheden om aan te werken. 

Inn 1982 formuleerden de geïnterviewde docenten Drama als doelstellin-
gen:: het aanbrengen van sociale vaardigheden, persoonsvorming en vakspe-
cifiekee doelen als spel- en expressietechnieken. 

(X)) Oostwoud Wijdenes. Jacob. Drama in het voortgezet onderwijs. SCO-rapport. 1^82 
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4.. Een leerplan Dramatische vorming voor de Middenschool 

Inn de serie Middenschool in Beeld verscheen in 1983 het boek dramatische 
vorming,vorming, geen vreemde eend In dit boek worden drie algemene doelstellin-
genn genoemd waar Dramatische Vorming en het hele expressieonderwijs. 
zoalss de kunstvakken in deze publicatie worden genoemd, een bijdrage aan 
kunnenn leveren: gericht op maatschappelijke toepasbaarheid, op communi-
catiee en op het ambacht. 

1.. Onderwijsdoelen gericht op de maatschappelijke werkelijkheid van de 
leerlingen. . 

Hett expressieonderwijs nodigt de leerlingen uit hun vermogen te ont-
wikkelen,, waarden en normen te leren herkennen en interpreteren, en 
hierinn een eigen keuze te maken. 

2.. Onderwijsdoelen gericht op de ontwikkeling van de persoon (en zijn atti-
tude). . 

Hett expressieonderwijs nodigt de leerlingen uit. om hun houdingen 
(wensen,, problemen en inzichten) te verhelderen in een kunstzinnige 
vormgeving. . 

3.. Onderwijsdoelen gericht op kunstzinnige vaardigheden. 
Hett expressieonderwijs nodigt de leerlingen uit om het gebruik van 
kunstzinnigee middelen inventief en creatief te leren kennen, te oefe-
nenn en toe te passen. 

Mett een schema maken de schrijvers duidelijk hoe zij het onderwijsaanbod 
inn Expressie zien. 

\\ / 
\\ r. / raakvlakken met leergebieden taal. 

"" ' wiskunde, oriëntatie op mens en 
maatschappij,, natuur en techniek 

FiguurFiguur 20 f Janssen en Leenders 1983. p. 52) 
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a.. Omvat het hele vormingsgebied, hetwelk leerlingen uitnodigt tot het \er-
kennenn van de eigen maatschappelijke werkelijkheid: in dit doel zit voor-
all  een aspect, dat betrekking heeft op waarden en normen. 

b.. Omvat de binnenste twee schijven, hetwelk leerlingen uitnodigt tot com-
municatie,municatie, in dit doel zit vooral een aspect dat betrekking heeft op de 
ontwikkelingg van de persoon. 

c.. Omvat de binnenste schijf, hetwelk leerlingen uitnodigt tot de hante-
ring/oefeningg van onderscheiden kunstzinnige vaardigheden: in dit doel 
zitt vooral een ambachtelijk aspect, waar de vormingsgebieden zich min 
off  meer van elkaar onderscheiden, door het gebruik van specifieke mid-
delenn (beeldende, muzikale, enz.) 

Dee schrijvers melden dat het (nog) niet is gelukt een uitwerking te maken in 
voorbeeldenn van een integratie van de drie doelen, hetgeen zij wel noodza-
kelijkk achten. Daarom geven zij een aantal voorbeelden van de uitwerking 
vann het ambachtelijk aspect. Het hangt van de docent af in hoeverre de 
maatschappelijkee werkelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling een accent 
krijgt. . 

"Hett onderwijs in de dramatische vorming nodigt de leerlingen uit: 
-- te improviseren; 

tee observeren; 
waarr te nemen; 
samenn te werken in spelsituaties; 
bewustt te zijn van zijn lichaam; 
tee spelen voor een publiek; 
rollenrollen te spelen en te simuleren; 
zichh te kunnen concentreren; 
tott sociale bewustwording; 
tott genuanceerd denken." 

Dee schrijvers kozen niet voor toetsbare doelen die in termen van te vertonen 
gedragg dienen te worden geformuleerd, maar voor handelingsdoelen, die ook 
well  kwantificeerbaar zijn - het is te noteren of en hoe vaak de leerling heeft 
geïmproviseerdd - maar de kwaliteit van de improvisatie kan en mag per 
leerlingg verschillen. Daarom worden handelingsdoelen wel gebruikt om een 
kwalitatieff  leerplan aan te geven. De schrijvers kiezen er voor het gebied 
vann de maatschappelijke werkelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling af-
hankelijkk te laten zijn van de persoon van de docent en niet van een leer-
plan.. De integratie van de drie hier boven aangehaalde doelen in een leer-
plann wordt mijns inziens hierdoor onmogelijk. Doel c. de onderscheiden 
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kunstzinnigee vaardigheden, mist kennis en inzicht in de kunsten." 

5.. Kerndoelen voor Drama in de basisvorming 

Enigee invloed lijk t het Middenschoolexperiment nog te hebben gehad op de 
inhoudd van de basisvorming. Naast specifieke vakdoelen werden algemene 
doelenn geformuleerd die meer proces- dan productgericht waren. 

Gebaseerdd op de eerder onder leiding van Paul van Engelen (zie hoofd-
stukk 2) ontwikkelde eindtermen (zie hoofdstuk 2) werden de volgende doe-
lenn voor Drama in de basisvorming geformuleerd. 

AA /gemene doelen 

Hett onderwijs in Drama is erop gericht, dat de leerlingen: 
-- hun vaardigheid vergroten om als speler binnen dramatisch spel met ge-

bruikk van hun verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden op an-
derenn in te spelen en richting te geven aan een spelsituatie: 

-- basisvaardigheden voor dramatische vormgeving te kunnen toepassen; 
-- inzicht verwerven in functies en betekenissen van dramatische verbeel-

ding,, zowel met betrekking tot hun eigen spel als tot door anderen ge-
speeldd toneel. 

Kerndoelen Kerndoelen 

 Domein A. Spelen 

KERNDOELL 1: 
Dee leerlingen kunnen hun non-verbale en hun verbale uitingsmogelijkhe-
denn zowel afzonderlijk als in samenhang in spel toepassen. 

KERNDOELL 2: 
Dee leerlingen kunnen tijdens het verloop van een spel spelgegevens als 
rol.. actie, ruimte/plaats en verhaal van elkaar onderscheiden, met elkaar 
combineren,, en in het totaal van het spel integreren. 

KERNDOELL 3: 
Dee leerlingen kunnen tijdens een spel rekening houden met het spel van 
medespelers.. Daarbij kunnen zij: 

inspelenn op het spel van anderen; 
voorzettenn geven waar medespelers op kunnen reageren; 
niett zonder reden meegaan in specifiek spelgedrag van anderen. 

(9)) Werkgroep dramatische vorming Middenschool Dramatische vorming geen vreemde eend OLM 
bulletinn special. SLO/pg OLM 1983. p 52 en 52. 
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_ll  Domein B. Vormgeven 

KERNDOELL 4: 
Dee leerlingen kunnen een rol en een scène in spel vormgeven. Daarbij 
kunnenn zij: 

gevoelens,, ervaringen, situaties, verhalen en teksten als bronnen 
gebruiken: : 
handeling,, motief, plaats, tijd. begin, midden, eind en hoogtepunt aan 
brengen: : 

-- op een eenvoudige manier gebruik maken van vormgevingsiniddelen. 
KERNDOELL 5: 

Dee leerlingen kunnen een vormgegeven rol en scène presenteren aan een 
publiek. . 

_ll  Domein C. Beschouwen 

KERNDOELL 6: 
Dee leerlingen kunnen aangeven in hoeverre de spelwerkelijkheid als 
nabootsing,, typering, omkering, oefensituatie, vrije verbeelding of meta-
foorr verwijst naar de dagelijkse werkelijkheid. 

KERNDOELL 7: 
Dee leerlingen kunnen reflecteren op de dramatische vormgeving die zij-
zelf,, medeleerlingen of theatermakers hebben gebruikt om bepaalde ge-
voelens,, ideeën, personages, gebeurtenissen of omstandigheden in hun 
spell  te verbeelden. 

Daarnaastt werd aangegeven in hoeverre Drama een bijdrage kan leveren aan 
dee algemene vaardigheidsdoelen zoals ze voor de hele basisvorming zijn 
geformuleerd. . 

6.. Een leerplan Drama voor de basisvorming 

Inn navolging van de andere vakken in de basisvorming liet de SLO nu ook 
voorr Drama een voorbeeldleerplan schrijven. Om duidelijk te maken dat 
werkenn volgens een leerplan niet tot eenvormigheid hoefde te leiden, wer-
denn voorbeelden gegeven van vier verschillende manieren van leerstoforde-
ning:: lineair, thematisch, lineair-thematisch en cyclisch. 

Tijdenss de veldraadplegingen. waar docenten uit het voortgezet onder-
wijss en de lerarenopleidingen adviezen gaven over het leerplan in wording, 
bleekk dat de gebruikte terminologie niet voor ieder dezelfde betekenis had. 
Dee schrijvers besloten een begrippenlijst toe te voegen om meer helderheid 
tee scheppen. Daarnaast hoopten zij een discussie te starten die kon leiden tot 
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eenn hanteerbaar begrippenapparaat voor het vak Drama."1 

7.. Kunstvak 

Dee ontwikkeling van kerndoelen en een leerplan betekent een breuk met de 
visiee die scholen en dramadocenten tot de jaren negentig op het vak hadden, 
namelijkk dat Drama een andersoortige bijdrage had te leveren aan het onder-
wijss en niet te vergelijken was met de leervakken. Net als voor de zoge-
noemdee leervakken blijkt het voor Drama mogelijk leerdoelen te formuleren 
enn een leerplan. 

Err is een opvallend verschil te constateren tussen de doelen voor Drama 
zoalss ze in de jaren zeventig en tachtig werden geformuleerd (zie paragraaf 
1,, 3 en 4) en de kerndoelen. 

Dee doelen waren allemaal gericht op drie gebieden: maatschappel ij k-so-
cialee vorming; persoonlijke vorming en vakmatige vorming. De omslag 
vondd plaats bij de docenten Drama die behoefte kregen aan heldere vakdoe-
len.. De eindtermen voor het Voortgezet Basisonderwijs (VbaO) die eind 
jarenn zeventig door de SLO werden ontwikkeld, wezen reeds in die richting. 

Dee kerndoelen voor Drama zijn gericht op één terrein: het kunstvak. An-
derss dan de schrijvers van het leerplan voor de Middenschool, hebben de 
schrijverss van dit leerplan niet eens een poging gedaan te komen tot een in-
tegratiee van de drie hierboven genoemde gebieden. Zo'n integratie had 
onvermijdelijkk geleid tot een ideologisch gefundeerd leerplan, hetgeen de 
vrijheidd van onderwijs in Nederland niet toestaat. Wel wordt aangegeven dat 
hett mogelijk is voor docenten en voor scholen accenten aan te brengen op 
hett gebied van persoonlijke en maatschappelijke vorming. 

Dee verbinding van drama en toneelkunst als basis voor de kerndoelen en dus 
voorr het leerplan, zette een andere discussie in gang die nog niet is afgeslo-
ten,, en die ook in verband met de andere kunstvakken wordt gevoerd. 
Dee vraag wordt gesteld of een kunstvak niet slechts nuttig is voor leerlingen 
mett talent, gevolgd door de opmerking dat de school geen opleidingsinsti-
tuutt is voor kunstenaars. 

Opp de arbeidsmarkt spelen deze overwegingen geen rol. gezien het groei-
endd aantal bedrijven dat trainingen in presentatietechnieken aanbiedt en cur-
sussenn geeft gericht op effectief optreden in diverse werksituaties. Dat werk-
nemerss niet in staat zijn een behoorlijke presentatie te verzorgen en niet 
kunnenn reflecteren op hun eigen en andermans optreden, wordt zozeer als 
gemiss gezien dat bedrijven er veel geld voor over hebben hun mensen bij te 

(10)) Bakelen. van en Coppens 1994.. p. 71. 
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scholenn op dit gebied. 
Hett zijn precies deze vaardigheden die bij Drama worden geleerd, een 

eerstee aanzet daartoe wordt gegeven in de basisvorming. De technische vaar-
digheden,, gecombineerd met kennis van het dramatisch model, dat inzicht 
geeftt in het functioneren van de maatschappij zoals in hoofdstuk 3 is aan-
gegeven,, biedt in de tweede fase van het voortgezet onderwijs voldoende 
inzichtt en vaardigheid om te functioneren op de arbeidsmarkt. 

Dee discussie zou snel eindigen als Drama wordt losgekoppeld van de kunst 
enn opnieuw wordt gedefinieerd als een vak Sociale Vaardigheden. 

Ikk wijs deze gedachte dan ook af als onvruchtbaar. Het schoolvak zou 
vann zijn voedingsbron worden afgesneden en daardoor verdrogen. De to-
neelkunstt is verweven met de maatschappij, signaleert, probeert te duiden 
watt zich afspeelt en zoekt daarvoor steeds passende vormen. Wanneer Dra-
maa als schoolvak zich niet baseert op de toneelkunst verwordt het vak tot 
hett aanleren van een paar technieken die kunnen verouderen. Baseert Drama 
zichh daarentegen op de praktijk van theater, dan wordt het vak verrijkt door 
dee dynamiek van de zich doorlopend vernieuwende kunsten. 

Inn de jaren tachtig maakte het vertellen een opleving mee in de Ne-
derlandsee theaterwereld. Deze opleving werd mede gevoed door de 
eigenn verteltradities van de vele culturen die Nederland verrijken. Ca-
baretierss maakten voorstellingen als een vertelling, toneelspelers tra-
denn op als verteller, er werden multiculturele vertelfestivals georgani-
seerd. . 
Zomerr 1995 werd een nummer van Theater en Educatie geheel ge-
wijdd aan vertellen. 

Vertellenn is voor docenten Drama niet nieuw. Docenten vertelden vaak een 
verhaall  als impuls voor een improvisatie. De techniek van het verhalen ver-
tellenn vormde echter geen onderdeel van de diverse leerplannen. In het ad-
viess voor de Tweede Fase voortgezet onderwijs dat in 1997 verscheen, 
maaktt kennis van de "orale tradities uit niet-westerse culturen" deel uit van 
hett eindexamenprogramma Drama. 

8.. De kwaliteit van leervakken en kunstvakken 

Hett formuleren van leerdoelen en leerplannen is sterk verbonden met meet-
baree toetsing, stelt Elliot Eisner, en dat betekent een beperking van de moge-
lijk ee leerdoelen, een beperking die wel mogelijk is voor vakken als wiskun-
de,, natuurwetenschappen en taalbeheersing, maar niet voor de kunsten. An-
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derss dan voor die vakken wordt voor de kunsten niet vereist dat leerlingen 
eenn bepaalde handeling volgens geaccepteerde procedures voltooien. Bij de 
kunstvakkenn dienen curriculum en instructie gedrag en producten op te leve-
renn die nieuw, origineel en creatief zijn." 

Ikk meen dat onderwijs in alle vakken daarop is gericht dat uiteindelijk nieu-
we,, originele en creatieve producten worden geleverd. Dat dit in het voort-
gezett onderwijs voor de door Eisner genoemde vakken niet zou worden na-
gestreefd,, ligt niet aan het soort vakken, maar aan de prioriteiten waarvoor 
dee maatschappij opteert. Door onderscheid te maken tussen soorten vakken 
doett Eisner de leervakken te kort. 

Zijnn mening over de beperkingen van toetsgerichte leerplannen en de 
noodzaakk aandacht te besteden aan de te ontwikkelen kwaliteiten van de 
leerlingg in plaats van aan het te bereiken product12, vinden een uitwerking in 
dee algemene doelen en de kerndoelen van Drama voor de basisvorming. 
Geenn van de kerndoelen geeft het bereiken van een tevoren vaststaand pro-
ductt aan. Het zijn kwalitatieve leerdoelen. 

Bovendienn heeft de wetgever ruimte gelaten in de voorgestelde tijd voor 
dee vakken om ook nog aan andere dan de kerndoelen van de basisvorming te 
werken.. De docent heeft dus de mogelijkheid aan andere aspecten aandacht 
tee besteden dan die in het leerplan zijn uitgewerkt. 

Dee kwaliteit van het Dramaonderwijs in de basisvorming wordt echter door 
tweee zaken bedreigd. Veel scholen blijken voor Drama niet de geadviseerde 
1200 uur. maar slechts 40 uur uit te trekken, één jaar. één uur per week. waar-
bijj  de ervaring leert dat een schooljaar hooguit 35 gewone werkweken kent. 
Docentenn Drama, gesteld voor de keuze 40 uur of helemaal niets, gaan re-
gelmatigg op zo'n onbehoorlijk aanbod in. hopend bij bewezen succes meer 
urenn te krijgen. Het afraffelen van een leerplan, gebaseerd op 120 uur. in 40 
uurr biedt geen ruimte voor kwalitatieve differentiatie. 

Eenn tweede bedreiging voor de kwaliteit van de kerndoelen vormt het feit 
datt de aandacht voor toetsen, zoals het Cito ze construeert, groot is. In 
hoofdstukk zes wordt hier nader op ingegaan. 

Ookk de kwaliteit van Drama en alle andere vakken in de tweede fase staat 
onderr druk. Een van de doelstellingen van de tweede fase voortgezet on-
derwijss betrof de functie van het havo. Was het havo bij de oprichting be-
doeldd als algemeen vormend onderwijs, voor de tweede fase formuleerde 
staatssecretariss van Onderwijs Wallage de aansluiting met het hoger be-

(11)) Eisner 1984. p. 32. 33. 

(12)) Eisner 1984. p. 36.37. 
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roepsonderwijss (hbo) als algemeen doel.1' Veel minder leerlingen zouden na 
3havoo naar de Tweede Fase van het havo moeten doorstromen, het middel-
baarr beroepsonderwijs (mbo) was voor hen een doorstroommogelijkheid. 
Voorr de populatie van het hbo zou het niets uitmaken, aangezien slechts 
40%% van de eindexamenkandidaten havo rechtstreeks naar het habo door-
stroomde,, en van die 40% was de uitval groot. 

Ditt door de staatssecretaris opgelegde doel was richtinggevend voor de 
vakgroepenn die de eindexamenprogramma's voor de verschillende vakken 
moestenn opstellen. Niet de havo-leerlingen vormden de 'bepaalde doel-
groep'' van kenmerk 4 voor schoolvakken, maar dat kleine percentage van 
henn dat rechtstreeks zou kunnen doorstromen naar het hbo met een redelijke 
kanss op een succesvolle afronding. 

Dee vakgroepen hebben hun opdracht goed uitgevoerd, blijkt uit de paniek 
diee in oktober 1998 werd geconstateerd bij de scholen die dat jaar waren 
gestartt met de Tweede Fase met betrekking tot het niveau van de eind-
examenss voor het havo. Staatssecretaris Adelmund greep onmiddellijk in: de 
programma'ss werden aangepast.14 De selectieve functie van het havo. door 
staatssecretariss Wallage verwoord in 1992 en geaccepteerd door de Tweede 
Kamer,, wordt zeven jaar later door staatssecretaris Adelmund afgewezen, en 
ookk dit wordt door de Tweede Kamer geaccepteerd. De leerplannen worden 
overeenkomstigg aangepast. 

Dezee geschiedenis maakt duidelijk hoezeer de maatschappelijke visie, 
verwoordd door gekozen politici, de doelstellingen van onderwijs en daarmee 
dee inhoud van schoolvakken bepaalt. 

9.. Samenvatting 

Dee behoefte, begin twintigste eeuw ontstaan, om leereffecten te meten, leid-
dee tot een kwantitatieve interpretatie van leren. Van de kunstvakken werd 
gesteldd dat zij slechts kwalitatieve leerdoelen hadden die derhalve niet ge-
toetstt konden worden. De leerdoelen die voor Drama in de jaren zeventig 
werdenn geformuleerd waren algemeen pedagogisch van aard en daardoor 
moeilijkk te evalueren. 

Vann invloed was hierop het gegeven dat de doelstellingen niet specifiek 
voorr het onderwijs werden geformuleerd, maar voor de diverse werkvelden 
waarinn Drama functioneerde. Bij docenten werkzaam in met name het voort-
gezett onderwijs ontstond de behoefte leerdoelen te formuleren die een te 
evaluerenn leerplan mogelijk zouden maken. De ontwikkeling van leerplan-

(13)) Wallage. J.. Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs. Vervolgnota. Sdu. 1992. p. 1 5 

(14)) Uitleg. Gele katern 30b. Aanpassing examens profielen vwo/havo. 7 deeember 1998. 
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nenn door individuele docenten op verschillende scholen verliep op vergelijk-
baree wijze. Eerst werd ongestructureerd gewerkt aan het overwinnen van 
spee langst en het verkrijgen van spelplezier. na een paar jaar ontwikkelden de 
docentenn werkplannen met veel ruimte voor keuzen door de leerlingen. 
Groeiendd inzicht in de beperktheid van keuzevrijheid door gebrek aan vak-
kennis.. Waardoor de leerlingen in hoge mate afhankelijk bleven van de do-
cent,, leidde tot de behoefte een gestructureerd leerplan te ontwerpen met 
aandachtt voor het leren beheersen van vakspecifieke vaardigheden. Evenals 
voorr voorheen de leervakken blijkt het mogelijk een dergelijk leerplan voor 
Dramaa te maken, waardoor in dit opzicht het onderscheid tussen beide ver-
valt.. Drama is een kunstvak waarvoor een specifiek talent geen vereiste is. 
Iedereenn kan bij Drama leren wat in de maatschappij reeds als nuttig wordt 
ervaren. . 

Mett de publicatie van een leerplan Drama voor de basisvorming vertoont 
ditt schoolvak het vierde kenmerk dat een schoolvak bepaalt: een leerinhoud 
volgenss deze (kenmerk 3) doelstellingen geselecteerd, vertaald naar bepaal-
dee doelgroepen en geordend tot leerplan. De gang van zaken met betrekking 
tott de eindexamenprogramma's CK.V2.3 maakt duidelijk dat kenmerk 3 van 
dee schoolvakken als volgt dient te worden hergeformuleerd: Doelstellingen 
deelsdeels opgelegd door de maatschappij, vertegenwoordigd in de politiek 
deelsdeels gerelateerd aan algemene pedagogische doelen. 

Dee aanpak van Drama voldeed reeds in de jaren zeventig aan drie van de 
criteriaa waaraan schoolvakken moesten voldoen, zoals ze jaren later werden 
geformuleerdd door de WRR. Het vak bood voorbereiding op het maatschap-
pelijkk functioneren, al was het niet altijd het soort maatschappelijk functio-
nerenn dat de dominante elite, die een keuze maakt voor vakken, zoals in 
hoofdstukk 4 is aangegeven, voor ogen stond. De ervaringen van de werk-
groepp Mol. in hoofdstuk 2 beschreven, bevestigen dit. Het vak had zelfs een 
specifiekee schooltaak die later is verdwenen: in school een tegenwicht bie-
denn tegen de leervakken. Er was sprake van cultuuroverdracht, zij het soms 
dee eigentijdse cultuur van de docent en niet de historische van de dominante 
elite.. Overigens wordt duidelijk dat ook theatrale cultuuroverdracht plaats-
vond. . 

Hett enige criterium waar niet aan werd voldaan, was de voorbereiding op 
eenn verdere beroepsopleiding. Het staat echter niet vast of dit bij andere 
schoolvakkenn in de jaren zeventig in het voortgezet onderwijs wel het geval 
was. . 




